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Konference ZO OS STAVBA ČR, LB Minerals, a.s. 

  ze dne 20. a 21. 4. 2011

Program: 

1.   Zahájení –   p.Lopata,  p.Toncar
2.   Zpráva předsedy VZO pana Hniličky
3.    Důvodová zpráva o čerpání rozpočtu ZO při LB MINERALS,  
       a.s.  za rok 2010 – p. Hnilička
4.   Důvodová zpráva o plánu čerpání rozpočtu ZO  při LB  
       MINERALS, a.s. na rok   2011 – p. Hnilička  
5.   Změny  Statutu  ZO  – p.Hnilička
6.   Zpráva Revizní komise  –   p.Lopata, p. Toncar
7.   Hlasování o bodech  3,4,5,6 –  p.Lopata,  p.Toncar 
8.   Informace ředitele  Ing. Henžlíka o stavu a připravovaných  
       změnách v jednotlivých závodech VJ Plzeňsko a LB  
       MINERALS,s.r.o  jako celku  pro rok 2011.
9.   Informace vedoucího  závodu Kaznějov pana Zelenky a  
       vedoucího závodu Horní Bříza pana Berana o situaci v závodech
        a plnění plánu. 
10.   Usnesení a její schválení –  p.Lopata,  p.Toncar
11.   Diskuse –    p.Lopata, p.Toncar

         13.  Závěr



                             

2.
Zpráva předsedy VZO pana Karla Hniličky

Předseda VZO pan Hnilička přivítal přítomné členy a vedení VJ Plzeňsko.
 

V začátku své zprávy zdůraznil , že hlavní důvod proč se každým rokem v tomto období
scházíme je zhodnocení práce naší odborové organizace LB MINERALS a.s.  za uplynulý rok,
jak hospodaření s finančními prostředky, majetkem naší odborové organizace, kontrola plnění
závazků vyplývajících s usnesení  loňské členské schůze, výsledky jednání kolektivní smlouvy
pro rok 2011, dodržováním dodržování zákoníku práce jako i zajištění bezpečnosti práce na
pracovištích našeho zaměstnavatele a informace z odborového svazu STAVBA ČR.

           Předseda upozornil přítomné , že na stolech mají k dispozici veškeré potřebné materiály
k dnešnímu jednání a to od rozpočtů až po stanovy naší odborové organizace.

       Předseda rozdělil svoji zprávu do několika částí.

V první části se předseda zastavil u vyjednávání kolektivní smlouvy pro rok 2011.
Zdůraznil , že považuje toto vyjednávání jako zlomové. Zatímco v letech minulých předseda
považoval KOO více méně spíše za zlo pro širokou členskou základnu, v letošním roce poprvé
lze ze strany předsedy konstatovat , že jsme našli s KOO stejnou řeč a skutečně něco pro naše
členy, potažmo zaměstnance vyjednali. 
       
        Jedinou chybou je, že se nepodařilo finanční prostředky přesměrovat do mzdových výměrů
jednotlivých zaměstnanců. Předseda přítomným sdělil, že dle jeho názoru je v budoucnu potřeba
úplně odtrhnout kolektivní vyjednávání v oblasti mezd od Keramiků. 

         Skutečností je , že bez podpory zaměstnanců nelze vyjednat výraznějších změn a především
navýšení mezd.  K zamyšlení a inspirací pro Vás  je , že necelých sto kilometrů od nás směrem
na západ, berou lidé za stejnou práci troj až čtyř násobky našich platů. Když to jde tam, proč ne
tady. 

          V druhé části předseda upozornil přítomné na situaci okolo penzijních fondů. Respektive
o změně podmínek vyplácení příspěvku zaměstnavatele na jeden penzijní fond. Při kolektivním
vyjednávání před šesti lety přišel zaměstnavatel s tím , že nadále bude platit pouze na jeden
penzijní fond,  který určí zaměstnavatel. Je pravdou, že tehdejší odborové seskupení nechalo
toto téměř bez připomínek a tak se i stalo.

        Naše odborová organizace vznesla již tehdy námitku s tím, že bychom rádi věděli kdo bude
zaměstnancům hradit případné finanční ztráty. Tehdejší zástupci vedení Ing. Blažíček,
Ing. Vokáč a Ing. Fiala nechtěli tyto argumenty slyšet a nijak na ně nereagovali.

       Dnes, jako tomu bylo již mnohokrát můžeme konstatovat, že naše obavy se naplnily. Každý
kdo umí matematiku šestého ročníku si sám může propočíst o kolik finanční prostředků za
uplynulých pět let při nuceném přechodu přišel (rozdíl mezi výnosem a úročením našetřených
finančních prostředků za pět let u Vašeho původního penzijního fondu a fondu určeného
zaměstnavatelem). 
     



     Při propočtu jsem zjistil, že jenom u mé osoby dělala ztráta za těchto pět let více jak 10.000,-
Kč (nepočítám 500,-Kč, které jsem dostali jako bonus). Můžete si říct no a co 10.000,- Kč, ale
podobně na tom bude většina z cca 2500 zaměstnanců, na které se to vztahovalo. Pak je to číslo
mnohem zajímavější  2500 zaměstnanců při ztrátě počítejme v průměru zmíněných 10.000,-Kč
a jsme za pět let na ztrátě cca 25 miliónů korun. To už by mohlo zavdávat různé otázky. 
  

Od loňského roku je zákonem opětovně jasně dáno, že zaměstnavatel nesmí poskytovat
příspěvek pouze na jeden vybraný penzijní fond. Penzijní fond si tedy opětovně svobodně vybírá
zaměstnanec.      

            Ve třetí  části se předseda zmínil o tolika diskutovaných kartách a členských průkazech.
S diskusí vedenou na VZO a mezi členy samotnými, je potřeba přiznat, že původní nápad nebyl
dotáhnut do konce a tak karty jako slevové nevyužívá 99 % členů a slouží skutečně jen jako
jakýsi členský průkaz, který ovšem pro potřebu organizace nemá většího významu a to
především, že chybí údaje které bychom mohli skutečně využívat,  jako například vstup člena do
odborů. 
         
          Opětovně to byla právě naše odborová organizace , která upozornila hned v počátcích
příprav této karty místopředsedu svazu, že je potřeba jednat s firmou, která karty provozuje
aby byla rozšířena nabídka v okrese Plzeň – sever,  neb jak jistě víte pokrytí služeb je zde
mizivé. Naším návrhem bylo v počátcích oslovit minimálně COOP Plasy a společnost Benzina.
Dle nás asi nejvyužívanější firmy ze strany našich členů a rodinných příslušníků. Bohužel,
nestalo se tak. Dle mého zhodnocení byly tímto vyhozeny jak peníze jednotlivých odborových
organizací (minimálně v okrese Plzeň–sever ), tak odborového svazu Stavba samotného.

         Ve čtvrté části před Vás předstupuji a předkládám Tímto návrh VZO. VZO na svém
posledním jednání a přípravě členské schůze ze dne 12. 4. 2011 rozhodl předložit této členské
schůzi přestup naší odborové organizace LB Minerals, a.s. z OS STAVBA ČR do OS pracovníků
hornictví, geologie a naftového průmyslu. Tato odborová organizace bude jedinou nástupnickou
odborovou organizací stavící LB Minerals, a.s. a to ze všemi závazkami a ze všemi
pohledávkami. Při odsouhlasení bude zahájeno jednání s předsedou tohoto odborového svazu
Bc. Janem Sábelem. 
 
       Důvodů je samozřejmě více, ale hlavní důvod je prostý. Již několik let jsme chtěli odtržení
těžebních závodů od zbytku firmy Lasselsberger  a když se toto už podařilo, můžeme se řádně
hlásit ke stavu hornickému i jako odboráři. 

       V páté části  předkládám výsledky našeho společného snažení a přehled odvedené práce na
našem rekreačním středisku Máj Plasy. Zde je potřeba říct, že jestli jsem na něco v této době
opravdu pyšný je stav,  kterým směřuje toto středisko. 

                                                                 
      Osobně si myslím , že nalezení a především vybrání nového nájemce Ing. Marka Hanuše  fy.
Haul, bylo tou nejlepší cestou a především světlé budoucností tohoto střediska.  Jako důkaz Vám
předkládám foto areálu při jeho úpravách za poslední měsíc.   

      Zároveň Vás Tímto jménem VZO žádám o zrušení oprávnění k nabídce prodat kotelnu
s pozemky a příjezdovou cestou ke kotelně na LTD Máj Plasy, která byla schválena členskou
schůzí v roce 2010. Důvod je prostý nový nájemce má v plánu v budoucnosti využít tyto prostory
jako tělocvičnu, učebny a sklady. 

      V šesté poslední části mého příspěvku bych před Vás rád předstoupil s celkovým
hodnocením našich webových stránek tedy www.zolbminerals.cz , které jsme shodou okolností
založili téměř před rokem. Protože jsme psali o tomto médiu již v zápisu z poslední porady VZO,
řeknu jen tolik. Je to druhá věc na kterou jsem při naší nelehké práci pyšný.    



Děkuji za Vaši pozornost a na další dotazy odpovím v rámci diskuse 

                                            3.
Důvodová zpráva k čerpání rozpočtu ZO OS
STAVBA ČR, LB MINERALS,a.s. za rok 2010

Příjmy:
64/1 - kultura                                                           0,00 Kč
64/2 - sport  0,00 Kč
64/3 - rekreace         8 050,00 Kč 
64/4 - úroky z BÚ u ČS 1 357,98 Kč
64/5 - úroky z
term.vkladu u KB 5 000,00 Kč
64/6 - jiné výnosy
(pronájem "Máj") 225 190,00 Kč
 65    - prodej majetku 0,00 Kč
68/1 - členské příspěvky 603 753,00 Kč
68/2 - dary ostatní (oprava ČS chyb.č.konta) 900,00 Kč

Příjmy celkem    845 000,98 Kč 
    

Výdaje - náklady     0,00 Kč   

č.ú.50- kancelář.potřeby 0,00 Kč
č.ú. 51/1- provozní režie 19 296,00 Kč
   poplatky ČS z b.ú. 4 006,00 Kč

   webové stránky 8 440,00 Kč

  schůze org. 4 531,00 Kč

  ostatní + novor.tiskopisy 2 319,00 Kč

č.ú.51/2 - kultura
celkem      52 002,00 Kč 
  z toho:    divadlo-vstupenky 2 400,00 Kč
                autobus zájezdy 45 602,00 Kč
                vánoční posezení 4 000,00 Kč

č.ú.51/3 - sport celkem 37 738,00 Kč

   z toho:   permanentky LH 24 066,00 Kč
   stolní tenis + Bowling 7 922,00 Kč
                nohejbal 3 049,00 Kč
                ostatní 2 701,00 Kč



č.ú.51 /4- rekreace celkem 13 566,00 Kč
   z toho:  DLT Orlovice + let.tábory    9 000,00 Kč 
   stavění stanů    1 550,00 Kč 
   konvice    1 980,00 Kč 
   zakrývací plachty+folie    1 036,00 Kč 

č.ú.52 - mzdy + odměny  88 950,00 Kč
   zda - Hnilička   61 200,00 Kč
   funkč.pož.  Hanzlíčková 22 100,00 Kč
   ostatní odměny 5 650,00 Kč

č.ú.53 - ost.daně a
poplatky(odvod FÚ) 16 473,00 Kč
daň ze mzdy (Hnilička)  11 700,00 Kč
funkč.odměny 3 600,00 Kč
ostat.odměn 1 173,00 Kč

č.ú.54/1 -  odvod na OS 150 705,50 Kč

č.ú.54/2  podpory, dary, příspěvky 120 678,00 Kč
 z toho:příspěvek v nemoci 33 500,00 Kč

výročí členů v odbor.org. 65 026,00 Kč
věcné dary 15 000,00 Kč
MDŽ    4 652,00 Kč 

příspěvek na lyž.výcvik    2 500,00 Kč 

č.ú.54/3 - jiné náklady 205 696,00 Kč
z toho:instalatérs.práce "Máj" 107 653,00 Kč
obkladač.    99 480,00 Kč
zednické práce     8 928,00 Kč
oprava střechy na máji 20 916,00 Kč

chladící zařízení 16 902,00 Kč
pojištění budovy r. 10+11 37 902,00 Kč

brigáda+ občerstvení 2 297,00 Kč
ostat.drob.materiál 1 618,00 Kč

Náklady (výdaje)  CELKEM 795 104,50 Kč

Hospodářský výsledek 49 896,48 Kč
V Kaznějově 28.2.2011
zpracovala :  Hanzlíčková I.



 4.
Plán čerpání rozpočtu ZO OS STAVBA ČR, 

LB MINERALS,a.s. 2011

Příjmy:   1. Členské příspěvky 550.000,-
       2. Pronájem nemovitosti           150.000,-

Příjmy celkem: 700. 000,-

Výdaje:
1. Školení a vzdělávání, nákup zákonů    20.000,-

2. Kulturní a spol. akce        
- zájezdy
- muzikály    
-   MDŽ
-   Hornickej      
- vstupenky do divadel                                           
Celkem    150.000,-

3. Práce s     dětmi našich členů  
-   příspěvek na letní tábory                      

- příspěvek Orlovice  

- příspěvek na školu v přírodě

- příspěvek na lyž. Kurz                                 
Celkem    20.000,-

4. Ostatní výchovná činnost
- předplatné týdeníku Sondy
- předplatné časopisů
- Zpravodaje
- odměny, funkční požitky                                  

- návštěva nemocných                                          
Celkem        20.000,-



5. Tělovýchova, sport
- turnaj v sálovém nohejbale 10.000,-

- turnaj ve stolním tenise KD H.Bělá 10.000,-

- turnaj v nohejbale Máj Plasy 10.000,-

- turnaj v Bowlingu Třemešná 10.000,-

- nájmy, ceny       15.000,-

- permanentky hokej                                             15.000,-  
Celkem       70.000,-

6. Dary
- léta členství u odbor. organizace      

- narození dítěte

- ke svatbě člena   

- dárci krve

- odměna předsedy
- pomoc nemocným
-   životní jubilea 50 let  a 60 let – balík   
-   životní jubil – odchod do důchodu – balík        

Celkem 190.000,-

7. Organizační a hospodářské výdaje
-   konference a porady VZO             
-   cestovné , refundace    
-   nákup inventáře      
-   pošta, poplatky Spořitelně a KB      

- telefonní poplatky

- rezerva – soc. prog. dle stanov             80.000,-Kč

- odvod členských příspěvků na
      OS Stavby ČR za jeden rok               150.000,-Kč

Celkem        240.000,-
Výdaje celkem                                                              700.000,-  

Schváleno členskou schůzí ze dne 20. a 21.4. 2011 
Zpracovali :  Hanzlíčková Ilona 

     Hnilička Karel   
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Vnitřní stanovy ZO OS STAVBA ČR, LB MINERALS, a.s.

I.
Výchovná a kulturně vzdělávací činnost:

Čl.1. Při jednodenních zájezdech do tuzemska a zahraničí ( + výstavy, koupání,
sportovní akce, ZOO atd.)pořádaných  ZO je dle zvážení finančních možností a  cen akcí
, příspěvek  z celkové ceny pro člena naší odborové organizace + 1rod. příslušníka
á – 300,- Kč  max. tedy 600,-Kč  .    Celková cena vždy zahrnuje dopravu a vstup.

Čl.2. Při pobytových a poznávacích zájezdech v Čechách a  zahraničí
pořádaných ZO je dle zvážení finančních možností VZO příspěvek z celkové ceny pro
člena naší odborové organizace  + 1rod. příslušníka á – 600,-Kč, max. tedy 1.200,-Kč.
Navíc je možno vyplatit příspěvek do max. 600,-Kč na každé dítě do 18 let.Výši
příspěvku přiznává VZO. O požádání příspěvku lze žádat každý druhý rok.

Čl. 3.  DTL, lyžařské výcviky, školu v přírodě pro děti našich členů, pořádané
jinou organizací,  je možno dotovat maximální částkou 500,-Kč a to za předpokladu , že
je jsou provozovány na území České republiky a není dotován jinou organizací. O výši
každý rok rozhodne dle finančních možností VZO.  Formulář na tento příspěvek je
nutno vyzvednout u předsedy VZO. 



Čl.4. Při pořádání více měsíčních návštěv Plzeňských divadel ze strany ZO, je
možno dotovat lísky pro člena ZO + 1.rod. příslušníka ve výši á-50,-Kč, max. tedy 100,-
Kč     měsíčně.

Čl.5. U příležitosti oslav ke dni matek či MDŽ, je možno použít finanční částku
až do výše 300,-Kč, pro každou členku naší odborové organizace.

Čl.6. Při příležitosti ukončení roku je možno zakoupit vánoční dar pro člena
odborové organizace do max. výše 2.000,-Kč.

Čl.7. Z odborových prostředků je možno hradit výdaje spojené ze sportovních
a rekreačních činností pořádaných VZO. Při odborových schůzích, sportovních akcích,
kulturních akcích popřípadě brigádách na našem rekreačním středisku Máj Plasy a
stavbě či bourání stanů, pořádaných ZO je dále možno pro naše členy a rodinné
příslušníky uhradit občerstvení až do výše 150,-Kč na osobu a den. 

Čl.8. Při organizování sportovních akcí, pořádaných VZO pro členy ZO můžou
být vítězům poskytnuty ceny, a to v případě jednotlivců až do max. výše 500,-Kč, a při
soutěži družstev až do max. hodnoty 2.000,-Kč.     

Při organizování těchto sportovních akcí je možno dále hradit:
- nájem tělovýchovných a sportovních zařízení
- náklady na uspořádaní kulturní či sportovní akce
- dopravu dopravním prostředkem objednaným VZO

                        
Čl.9. V případě zájmu je možno zakoupit čtyři kusy permanentních vstupenek
na hokejové utkání HC Plzeň s úhradou v plné výši. Dále je možno dát příspěvek v max.
výši á-400,-Kč pro zájemce z řad našich členů o samostatné zakoupení permanentní
vstupenky.

Čl.10. Rodinnými příslušníky se pro předchozí články rozumí manžel, manželka,
druh , družka pobývající ve společné domácnosti (společné trvalé bydliště), děti do 18 let
(pokud nejsou výdělečně samostatné). U předem určených zájezdů lze dle rozhodnutí
VZO využít příspěvek i pro vnoučata našeho člena.    
 
Čl.10           Zakoupení výčepní chlazení PYGMY 30/K profi. Výkon 25-30 l/hod., malé
rozměry a vzduchový systémem je vhodný především pro domácí oslavy a setkání. 
 Cena za zapůjčení  Po-Ne je pro členy 50,-Kč za jeden den. 
 Případné poškození a následnou opravu plně hradí osoba, která si pult zapůjčila.
 Bližší informace u předsedy a členů  VZO a  na www.zolbminerals.cz, zde budou

i vyvěšeny již obsazené termíny.  

II. Dary

Čl.1. U příležitosti životního výročí 5O, 6O let a odchodu do starobního či
invalidního důchodu či při návštěvě dlouhodobě nemocného člena odborové organizace
je možno zakoupit věcný dar v max. ceně 500,-Kč

Čl.2.           Při kulatých životních jubileích členů ZO (důchodců) , je možno v případě
návštěvy hradit náklady na věcný dar do max. výše 500,-Kč.



Čl.3. Základní odborová organizace oceňuje dlouhodobé členství v odborech a
především příslušnost k naší  odborové organizaci. 

za členství  20 let …………………      500,-Kč
        25 let …………………   1.000,-Kč
        30 let …………………   1.500,-Kč

           35 let …………………   2.000,-Kč
        40 let …………………   2.500,-Kč

Odměnu vyplácí hospodářka ZO na žádost člena nejdříve ke dni dovršení
členství, nejdéle však v  do 12 měsíců  ( počítáno od data dovršení členství !!!!)

Čl.4. VZO může poskytnout věcný dar jako ocenění příkladné činnosti člena. O
výši rozhoduje VZO.

        III. Sociální podpora

Čl. 1. Základní odborová organizace poskytne na žádost svých členů k zamezení
nastalé tíživé finanční situace, bezúročnou půjčku ve výši   5.000,-Kč   z fondu VZO. Tato
půjčka  je plně návratná a to v jednotisícových měsíčních splátkách. Strhávání
zabezpečuje zaměstnavatel dle předložené smlouvy.

Čl.2. Z odborových prostředků je možno též při úmrtí člena odborové
organizace, hradit náklady na zakoupení věnce do výše   3.000,-Kč   a náklady na
společnou dopravu zaměstnanců na pohřeb.

Čl.3. K okamžité pomoci bude v případě úmrtí člena ZO , který je v pracovním
poměru k zaměstnavateli , tedy LB MINERALS,s.r.o. bude vyplacena pozůstalým
jednorázová finanční podpora z finančních prostředků ZO ve výši 20.000,-Kč.  Tato
částka bude vyplacena v případě, že příčinou úmrtí nebude pracovní úraz ( tento je
řešen v kolektivní smlouvě). 

Čl.4. Nad  částku ve článku III/3 , pak bude vyplacen jednorázový příspěvek ve
výši     5.000,-Kč     pro každé osiřelé dítě do 18 let, zemřelého nebo ovdovělého člena , které
není výdělečně činné.  Tato částka bude vyplacena v případě, že příčinou úmrtí nebude
pracovní úraz ( tento je řešen v kolektivní smlouvě).

Čl.5. Jednorázový příspěvek ve výši     5.000,-Kč     na ozdravný pobyt dlouhodobě
nemocného, invalidního nebo zdravotně postiženého dítěte člena ZO v souvislosti s jeho
léčením nad částku a rámec hrazený příslušnou zdravotní pojišťovnou. Přiznání
příspěvku musí odsouhlasit na žádost člena VZO a neplatí pro nadstandartní pobyt.

Čl.6. Jednorázový příspěvek v max. výši 50.000,- Kč pro člena ZO při živelných
pohromách a katastrofách, které mají za následek částečnou nebo úplnou devastaci
trvalého bydliště. O výši příspěvku s % přihlédnutím na způsobené škody a finanční
situaci ZO rozhodne na písemnou žádost člena VZO !!! 



Čl.7. Finanční příspěvek pro člena ZO ke svatbě ve výši     2.000,-Kč.   Jako důkaz
člen předloží kopii oddacího listu.

Čl.8.               Finanční příspěvek pro člena ZO dárce krve , kteří budou oceněni
plaketou MUDr.Jánského bude vyplacena následující odměna:

10 odběrů (bronzová plaketa) 500,-Kč
20 odběrů (stříbrná plaketa)       1.000,-Kč
40 odběrů (zlatá plaketa)         1.500,-Kč

                       60 odběrů                                       2.000,-Kč 
80 odběrů         2.500,-Kč

Čl.9. Finanční příspěvek pro člena při narození dítěte nebo převzetí do vlastní
péče ve výši   3.000,-Kč   na každé nově narozené  dítě. 
Podmínky přiznání finančního příspěvku: -  narození dítěte, které má člen  ve
vlastní péči, nebo jej převezme  do jednoho roku jeho věku do trvalé péče.
Člen požádá o finanční příspěvek a předloží příslušné doklady.   

Čl. 10    Podpora při dlouhodobé pracovní neschopnosti z důvodu  nemoci nebo úrazu

               ( výplata nepřísluší u pracovních úrazů)

 Nárok na podporu vzniká po předložení kopie neschopenky:

 pojištěnému členu za první 1 měsíc ( první předložený měsíc)   pracovní neschopnosti
( min. 20 pracovních dnů), pokud pobírá dávky nemocenského pojištění - jedná se o
jednorázovou  dávku ve výši 1.000,- Kč

 dále se poskytuje po dobu pokračování pracovní neschopnosti maximálně dalších 5
měsíců formou měsíčních dávek, a  to ve výši 500,- Kč za každý ukončený měsíc.

IV.
Organizační a hospodářské výdaje

Čl.1. ZO dle svých nutných potřeb nebude-li se zaměstnavatelem dohodnuto
jinak uhradí potřebné tiskoviny, poštovné, dopravné a náklady na školení funkcionářů,
refundaci předsedovi VZO, případně potřeb některému z členů ZO.

Čl.2. ZO přiznává dále finanční odměnu předsedovi ZO ve výši 6.000,-Kč
měsíčně , hospodáři ZO finanční odměnu ve výši     2.000,-Kč   měsíčně a mzdové účetní
zabezpečující manipulaci s výběrem odborových příspěvků ve výši 1.000,-Kč čtvrtletně.
Tyto finanční prostředky jsou vypláceny z finančních prostředků za pronájem LDT Máj
Plasy.

Čl.3. Za vykonání odborářské práce nad rámec svých povinností, ve volném
čase je možno poskytnout členům ZO finanční či věcnou odměnu. O výši rozhoduje
VZO.



Čl.4. VZO může rozhodnout o nákupu vybavení pro výchovnou , sportovní a
kulturní činnost. Je však třeba vždy zvážit, zda bude vybavení sloužit pro širokou
členskou základnu.

Čl.5. VZO může rozhodovat o čerpání jednotlivé položky do max. částky
100.000,-Kč s tím , že vždy na nejbližší členské schůzi čerpání předloží členské základně.

V.
Kontrola a zásady hospodaření

Hospodaření je především pod kontrolou členstva, které na členské schůzi
projednává a schvaluje zásadní otázky odborového hospodaření. 

VZO a jeho zodpovědní funkcionáři  a revizní komise zabezpečující předběžnou
kontrolu plnění a provádění úkolů na úseku odborového hospodářství. Revizní komise
provádí kontrolu stavu pokladny 1 x měsíčně (přičemž limit pokladny nesmí překročit
50.000,-) a kontrolu dokladů o hospodaření a kontrolu peněžního deníku 2 x ročně.

Inventarizace majetku bude provádět inventarizační komise, 1 x ročně bude
předkládat výslednou zprávu výroční členské schůzi, nebo konferenci a zároveň doručí
ke schválení základních prostředků a DKP.

VI.
Doplňující volby do VZO

       V případě odstoupení některého z funkcionářů VZO, zvolí si jednotlivý úsek
( který dotyčný funkcionář zastupoval) tajným hlasováním nového člena – minimálně ze
dvou kandidátů – a nově zvolený člen bude funkci ve VZO zastávat do příštích voleb.

Tyto stanoveny a schváleny na členské schůzi dne 20.a 21.4.2011 platí do odvolání.

                              

VZO - OS STAVBA  ČR, LB MINERALS, a.s
Pracoviště -     vedení, provoz,servis, sklady, prodej, expedice, těžba, laboratoře,  

Kaznějov,  Horní Bříza  a Kyšice
e-mail  :     karel.hnilicka@cz  .lasselsberger.com,   fax:  373 332 501,   tel:  378 074 242,    mob.  602 268 214,  

   adresa :   Horní Bříza 431, 330 12, IČO -16736583 ,www.zolbminerals.cz  



 6.
Zpráva o činnosti revizní komise závodního výboru OS STAVBA

ČR, při LB MINERALS,a.s.  za rok 2010

Pouze v tištěné podobě 

      

VZO - OS STAVBA  ČR, LB MINERALS, a.s
Pracoviště -     vedení, provoz,servis, sklady, prodej, expedice, těžba, laboratoře,  

Kaznějov,  Horní Bříza  a Kyšice
e-mail  :     karel.hnilicka@cz  .lasselsberger.com,   fax:  373 332 501,   tel:  378 074 242,    mob.  602 268 214,  

 adresa : Horní Bříza 431, 330 12, IČO -16736583 ,www.zolbminerals.cz

10.
Usnesení konference ZO OS STAVBA ČR, LB Minerals, a.s.  ze

dne  20. a 21.4. 2011 
Přítomni : dle presenční listiny
1.Konference schvaluje všemi přítomnými hlasy v     počtu 71 osob  

a)  důvodovou zprávu o čerpání rozpočtu ZO za rok 2010
b)  plán rozpočtu ZO čerpání na rok 2011
c)  zprávu Revizní komise 
d)  úpravu Stanov ZO 
e)  ruší oprávnění VZO nabídnout  k prodeji a prodat kotelnu s

pozemky a příjezdovou cestou ke kotelně na LTD Máj Plasy, která
byla schválena členskou schůzí v roce 2010. 

f) opravňuje VZO k realizaci stavebních oprav v případě havárie na
LTD Máj Plasy v max. výši 600.000,- Kč . 

g) členská základna tímto předává VZO pravomoci k vyjednávání
s předsedou odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a
naftového průmyslu Bc. Janem Sábelem o možnosti a přestupu
naší organizace a členů pod tento odborový svaz. Tato odborová
organizace bude jedinou nástupnickou odborovou organizací
stavící LB Minerals, a.s.  a to ze všemi závazkami a ze všemi
pohledávkami.

          
2. Konference bere na vědomí

a) zprávu předsedy VZO pana Hniličky



b) informace ředitele  VJ Plzeňsko  Ing. Henžlíka o stavu a
připravovaných změnách ve VJ Plzeňsko

c) informace vedoucích závodů  p.Zelenky  a  p.Berana 

Zapsal : Lopata David                    
                Mašat Petr
Ověřil:  Šácha Jaroslav

     Blaňár Richard                 


